Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 21-02-15
Protokoll 21-01

Styrelsemötesprotokoll 2021-02-15
Närvarande
Filip Eriksson (FE), Malin Sangfelt (MS), Gustav Lundmark (GL), Axel Legelius (AL), Douglas Tamm
(DT), Clara Torpman (CT), William Zethelius Sällbom (WZS), Emma Byrenius (EB), Tyra Nordin (TN),
Boel Petrén (BP), Kajsa Sörnäs (KS)
Frånvarande

Åhörare
Oscar Lagerlöf (OL)
Plats
Zoom

§1

Mötets öppnande

Nyvalda ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:14
§2

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
a

välja Filip Eriksson ll mötesordförande

§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
a
§4

välja Boel Petrén ll sekreterare
Val av justerare

Styrelsen beslutade
a
§5

välja Tyra Nordin ll justerare
Mötets beslutanderä

Mötet hade beslutanderä på 11 stycken.
1

Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 21-02-15
Protokoll 21-01
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
a

Fastställa föredragslistan i sin helhet

§7

Föregående protokoll

Inga protokoll a lägga ll handlingarna.
§8

Val av ﬁrmatecknare

Styrelsen beslutade
a

välja Filip Eriksson och Clara Torpman ll ﬁrmatecknare för verksamhetsåret 2021.

§9

Val av kontaktpersoner

Styrelsen beslutade
a

välja Filip Eriksson och Clara Torpman ll kontaktpersoner för verksamhetsåret 2021.

§ 10 Val av registeransvarig
Styrelsen beslutade
a

välja Malin Sangfelt ll registeransvarig för verksamhetsåret 2021

§11

Val av ekonomiassistent

Styrelsen beslutade
a

välja Axel Legelius ll ekonomiassistent för verksamhetsåret 2021.

§12 Val av övriga poster inom styrelsen
Styrelsen beslutade
a
a

välja Douglas Tamm och Emma Byrenius ll kommunikatörer för verksamhetsåret 2021.
välja Tyra Nordin ll registerassistent för verksamhetsåret 2021.

§13 Utvärdering årsmöte
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FE berä ar a mötet skedde via Zoom med totalt 24 deltagare. 3 var inte röstberä gade, två som
inte var röstberä gade var besökare från SKUSS och den tredje var över 30 års ålder. Vid valet av
styrelsemedlemmar blev det e litet problem då en deltagare råkade rösta 2 gånger, de a
korrigerades med omröstning som blev korrekt. Istället för ja-rop, så användes handuppräcknings
funk onen på Zoom för a rösta. En full styrelse, valberedning och justerare blev klara för de a
verksamhetsår. Styrelsen ﬁck i uppdrag a fylla de tomma platserna inför DÅM 2021. E yrkande för
a kunna delta på distans ll nästa årsmöte gjordes, de a för a ﬂer ska kunna delta på årsmötet
utan a åka ut på Karlberg. Yrkandet bifölls.
Årsmötet var väldigt kort jämfört från digare år och var klart runt kl 16. Det var inte så många
diskussioner under mötet och det kan vara en anledning ll a mötet varade så kort d. Styrelsen
resonerade a anledningen ll a det inte blev så många diskussioner var a det skedde via zoom, så
folk kan tycka a det är lite stelt a prata via dator. Trots situa onen så blev mötet så eﬀek vt och
bra som det kunnat bli.
Istället för den vanliga verksamhets låten så visade styrelsen en musikvideo för a berä a vad de
gjort under verksamhetsåret. Videon blev lyckad, dock så laggade det lite när den spelades upp via
zoom. Styrelsen resonerade a man skulle kunna ha med möjligheten a delta på distans för
kommande styrelsemöten vilket också var e yrkande.
§14 Årets stora ak viteter och dess datum
FE gick igenom de stora ak viteterna
Earth Hour 27 mars
Sommarfes valen 29 maj
Sista skuﬀet 27 maj
FE gissar på de a datum då vi ej ha några Skuﬀén alls under våren
DÅM 17 april
Sker online och osäkert när sista anmälningsdag är
VÅRSKUL 14-16 maj
Upptaktsveckan v35 30/8-2/9
Volleyboll Tävlingen 4 september
HÖSTSKUL 8-10 oktober, 15-17 oktober, 22-24 oktober
Midna svolleybollen november
JUL-SKUL 19-21 november
Äldrelägret 28-30 januari 2022
Årsmötet och årsmötets lägret 11-13 februari 2022

§15 Verksamhetsgrupperna
a) Genomgång
FE går igenom de olika grupperna och vad de gör
Douglas Tamm lämnar mötet 18:46
Douglas Tamm ansluter ll mötet 18:49
b) Val av styrelsens representanter
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Styrelsen beslutade
a
a
a
a
a

sä
sä
sä
sä
sä

a Filip Eriksson som sammankallande för Lägergruppen
a William Zethelius Sällbom som sammankallande för skuﬀégruppen
a Emma Byrenius som sammankallande för musikgruppen
a Malin Sangfelt som sammankallande för interna onella gruppen
a Douglas Tamm som sammankallande för evenmangsgruppen

Dessa gick med i grupperna:
Lägergruppen: Clara Torpman, William Z Sällbom, Emma Byrenius, Axel legelius, Tyra Nordin, Malin
Sangfelt och Boel Petrén
Skuﬀégruppen: Kajsa Sörnäs, Oscar Lagerlöf och Tyra Nordin
Musikgruppen: Gustav Lundmark, Malin Sangfelt, Boel Petrén och Oscar Lagerlöf
Interna onella gruppen: Clara Torpman, Axel Legelius, Gustav Lundmark, Douglas Tamm och Kajsa
Sörnäs
Evenemangsgruppen: Filip Eriksson, Axel Legelius, Gustav Lundmark, Oscar Lagerlöf,
Emma Byrenius, Kajsa Sörnäs och Tyra Nordin
c) Riktlinjerna
FE går igenom riktlinjer för alla verksamhetsgrupper
§16 Earth Hour
FE berä ar a Earth hour är den 27 mars. FE har inte bokat någon lokal då han hade tänkt a kolla
med Interna onella gruppen hur de vill göra. Styrelsen tyckte a det är onödigt a boka en lokal då
corona restrik onerna inte lär ha minskat. Styrelsen kom på lite idéer för vad man kan göra på earth
hour. Uppkom förslag som a anordna e evenemang online, exempelvis a gå live på instagram för
a göra det llgängligt för ﬂera.
§17 Grupptakt
FE berä ar a vi vill ha en grupptakt så fort som möjligt, men a vi inte kan anordna den just nu på
corona. FE berä ar a vi har anordnat en brunch digare men e ersom Corona for arande ﬁnns
kommer vi inte a kunna anordna något i person. Styrelsen kom på idéer på vad som kan motsvara
en grupptakt. Styrelsen kom fram ll a anordna en grupptaktsvecka på instagram där varje
verksamhetsgrupp får en dag a marknadsföra gruppen och få ﬂer medlemmar. De a sker vecka 10,
8-12 mars.
Mån: Lägergruppen
Tis: Skuﬀégruppen
Ons: Musikgruppen
Tors: Interna onella gruppen
Fre: Evenemangsgruppen
§18 Vår-SKUL
Vår-SKUL är inbokat den 14-16 maj.
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Lägergruppen planerar för a lägret ska bli av, men ska ha i baktanken a restrik oner for arande
kan kvarligga och ställa in lägret. Styrelsen bestämmar a prelimnärt sä a anmälans öppning måndag
v.14 (5:e april) och anmälan stängs v.17.
§19 Andra SKU-ak viteter
17 april DÅM
Mötet sker online via Zoom. 2 vakanta platser som ska fyllas av styrelsen e ersom valberedningen
inte kunde fylla alla innan årsmötet
SKUSS - mässa
På årsmötet bestämdes det a en SKUSS-mässa ska anordnas. Tanken är a bjuda in alla
lokalavdelningar i Stockholms S
ll en ungdomsmässa. De a kommer a ske i samarbete med
församlingen där de står för mäss-delarna som inte vi kan ﬁxa, det vill säga präst, na vard osv. Vi
kommer a stå för resten: bön, betraktelse och musik. Styrelsen diskuterade när denna mässa ska
anordnas och kommer fram ll a september är bäst, en vanlig torsdag mellan upptaktsveckan och
Höst-SKUL. Alla i styrelsen är överens om a maxa denna mässa. Vi vill ha mycket musik och e stort
skuﬀe e eråt. Styrelsen är överens a denna mässa ska anordnas om restrik onerna llåter det.
Mötet ajourneras ll 19.30
Mötet återupptas kl 19.42
§20 Representa on
På grund av Covid-19 så är det oklart med hur det bli i år med representa onen. FE ska maila de olika
lägerledningarna för a få klarhet. Vi vill helst åka ut ll lägren och representera, men om Täby
Församling inte llåter utomstående a vara med på lägret kommer vi få be personer som redan är
ute på lägret representerar för SKU-Täby.
§21 Ekonomi
GL berä ar a budgeten för i år går a hålla. Han berä ar a vi får sänkt bidrag från församlingen,
vilket är posi vt då det ﬁnns mycket pengar över från föregående verksamhetsår.
GL berä ar också om a vi budgeterat för a köpa in en ny dator, en chromebook.
§22 Styrelse Kick Oﬀ
På grund av restrik onerna, skjuts kick oﬀen fram.
§23 Styrelse Tröjor
Styrelse tröjor ska köpas in ll BP, TN och KS e ersom dem är nya styrelsemedlemmar.
Douglas Tamm och Gustav Lundmark ansvarar för a inköpet sker.
§24 Policys
FE berä ar a vi har en miljöpolicy och vad den handlar om, han uppmanar a alla ska kolla policyn
inför inköp eller liknande och a den ligger i SKU driven.
§25 Nycklar
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Styrelsen beslutade
a
a

Filip Eriksson, Clara Torpman, Malin Sangfelt och Gustav Lundmark ska få nycklar och blipp.
låta en blipp ligga kvar i kontoret för styrelsemedlemmar a använda i kyrkan.

§26 Vårens möten
Styrelsen beslutade
a sä a styrelsemöten på dessa datum; 8 mars, 6 april, 5 maj och 25 maj
§27 Lösenord och inloggningar
Styrelsen bestämde lösenord och inloggningar
§28 Övrigt
FE ger förslaget om a styrelsen ska presentera sig på instagram under vecka 8 och en del av vecka 9,
22/2-4/3. Frågor a besvara i presenta onen är vilket år och läger man konﬁrmerades på, samt vilket
roll man har i styrelsen.
Alla styrelsemedlemmar har få en egen sku mail och nya styrelsemedlemmar ska byta lösenord på
sin mail.
§29 Mötets avslutande
Mötet avslutas 20.00

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Filip Eriksson
Mötesordförande

Boel Petrén
Sekreterare

__________________________
Tyra Nordin
Justerare
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